ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Протокол № 4
засідання Науково-методичної ради
м. Київ

27 квітня 2021 року

Склад: 72 осіб (40 базова структура +32 ТВСП):
Присутні: 28 особа (базова структура) + 27 ТВСП (селекторне підключення)
Відсутні: 12 базова структура + 5 ТВСП
Запрошені:

Порядок денний:
з/п

Планові питання
Про особливості вибору дисциплін студентами у 2021-2022 н.р.

1.

5.

Про зміни в «Рекомендаціях щодо розробки освітніх програм,
навчальних та робочих навчальних планів на 2021/2022 н.р. на
їхній основі» у зв’язку із зауваженнями Експертної комісії
НАЗЯВО та експертів галузі під час проходження акредитації
ОПП 091 «Біологія» та ОПП 017 «Фізична культура і спорт» ОС
«магістр»
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ від
30.12.2015 № 1187 (постанова Кабінету Міністрів України від
24.03.2021 № 365)
Про зміни в Положеннях Університету «України», які внесені у
зв’язку із зауваженнями експертних комісії під час акредитації
освітніх програм та у зв’язку зі змінами в законодавчих
документах
Про результати акредитації ОПП 091 «Біологія» та ОПП 017
«Фізична культура і спорт» ОС «магістр»

6.

Про основні невідкладні заходи щодо акредитації ОПП
«Біологія» ОР «бакалавр»

2.

3.

4.

7.
8.
9.
10.

Про рекомендовану тривалість підготовки фахових молодших
бакалаврів
Про план підготовки до акредитації освітньо-наукових програм
підготовки докторів філософії
Про рекомендацію до друку навчально-методичної документації
та літератури
Про стан видруку навчально-методичної документації та

Доповідач
Баула В.М.,
Веденєєва О.А.

Веденєєва О.А.

Володіна Л.В.

Коляда О.П.
Мовчан В.О.,
Луцкевич Н.І.
Коляда О.П.
Коляда О.П.
Давиденко Г.В.,
Володіна Л.В.
Володіна Л.В.
Дубовський О.С.

11.

літератури
Різне (нагальні питання):

Затвердження нової версії методичних рекомендації до
складання силабусів навчальних дисциплін у зв’язку із
11.1 зауваженнями Експертних комісій під час акредитації освітніх
програм

Баула В.М.

Слухали: Голову Науково-методичної ради – проректора з освітньої
діяльності Коляду О.П., яка оголосила порядок денний та запропонувала
п’яте та шосте питання об’єднати, оскільки питання схожі.
1. Слухали:
Баулу В.М., начальника відділу методичної роботи, яка розповіла про
особливості вибору дисциплін студентами у 2021-2022 н.р. У зв’язку із
зауваженнями Експертної комісії НАЗЯВО та експертів галузі потрібно
внести зміни до Положення «Про порядок реалізації здобувачами освіти
права на вільний вибір навчальних дисциплін», а саме прибрати пункти, де
йдеться про мінімальні обмеження студентів в академічній групі; де кафедра
пропонує на вибір три дисципліни, а вибрати потрібно одну.
На разі формується каталог вибіркових дисциплін, де є такі додатки:
- Бази вибіркових дисциплін базової структури загального циклу;
- Бази вибіркових дисциплін базової структури професійного
циклу;
- Бази кращих курсів територіально відокремлених структурних
підрозділів Університету;
- Бази кращих курсів базової структури Університету;
- Бази вибіркових дисциплін ЗВО-партнерів по Україні для
забезпечення національної академічної мобільності;
- Бази вибіркових дисциплін іноземних ЗВО-партнерів для
забезпечення міжнародної академічної мобільності,
Веденєєва О.А., начальник управління освітньої діяльності, розповіла
про те, на що треба звертати особливу увагу при формуванні вибіркових
дисциплін:
міждисциплінарну
мобільність,
внутрішньоукраїнську
мобільність, не допускати, щоб уся академічна група вибирала одну й ту ж
дисципліну.
Потрібно слідкувати за тим, щоб студенти не перевищували та не
зменшували кредити, які відповідають їх навчальному плану. Якщо здобувачі
захотіли більше кредитів, тобто більше дисциплін, потрібно їм
запропонувати за рахунок окремої платної послуги дисципліни, які вони
обрали, відповідно ці дисципліни будуть додані до додатку до диплому.
Виступили:

Базиленко А.К., завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інституту соціальних технологій, запитала, яка відмінність між
індивідуальними планами здобувачів, є певна кількість дисциплін чим вони
можуть відрізнятися.
Терещенко А.Л., директор Інституту права та суспільних відносин,
запитав про те, чи можуть вибіркові дисципліни бути з однієї галузі.
ВеденєєвА О.А., начальник управління освітньої діяльності, відповіла,
що це неможливо, треба давати вибір дисциплін із різних галузей.
Базиленко А.К., завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інституту соціальних технологій, запитала, при треба ставити вибіркові
дисципліни при складанні матриць до освітньо-професійних програм, чи ні?
Коляда О.П., голова НМР, проректор з освітньої діяльності, відповіла,
що не прописуємо вибіркові дисципліни, а що стосується мейджорів, то
потрібно показувати компетентності та програмні результати навчання,
якими ці мейджори забезпечуються, чим більше мейджорів, тим краще.
1. Ухвалили:
1. Завершити формування каталогу вибіркових дисциплін та подати на
затвердження Вченої ради 29.04.2021 року;
2. Процедуру вибору здобувачами навчальних дисциплін проводити
відповідно до оновленого алгоритму та оновленого Положення про порядок
реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін.
2. Слухали:
Веденєєва О.А., начальник управління освітньої діяльності, розповіла
про зміни в «Рекомендаціях щодо розробки освітніх програм, навчальних та
робочих навчальних планів на 2021/2022 н. р. на їхній основі» у зв’язку із
зауваженнями Експертної комісії НАЗЯВО та експертів галузі під час
проходження акредитації ОПП 091 «Біологія» та ОПП 017 «Фізична культура
і спорт» ОС «магістр», був виданий лист від 07.04.2021 року № 1/26-53.
2. Ухвалили:
При розробці освітніх програм, навчальних та робочих навчальних
планів дотримувати оновлених рекомендацій.
3. Слухали:
Начальник управління моніторингу якості освіти, ліцензування та
акредитації Володіну Л.В., яка доповіла про внесення змін до ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності. Змінилися:
- Ліцензований обсяг враховується на рік (було: на весь термін
навчання);

- Освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності,
спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у
формальній та/або неформальній освіті;
- Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних
заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та
застосування її компетентностей;
- Відомості про самооцінювання освітньої програми готує науковопедагогічний або науковий працівник – Гарант освітньої програми,
визначений за наказом керівника закладу вищої освіти відповідальним за
реалізацію цієї освітньої програми. За відсутності відповідного наказу
гарантом освітньої програми вважається керівник відповідної проєктної
групи, призначений закладом вищої освіти відповідно до Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347);
- Вимоги щодо навчання іноземців;
- Звуження провадження освітньої діяльності у закладі освіти;
- Започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні вищої
освіти;
- Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої
діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають
присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено
додаткове регулювання;
- Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої
діяльності на рівні фахової передвищої освіти;
- Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої
діяльності для освітніх програм на відповідному рівні вищої освіти;
- Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та
провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти;
- Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для
започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на
відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає
присвоєння професійної кваліфікації із професій, для яких запроваджено
додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти.
Виступили:
Голова НМР Коляда О.П., яка запитала: з новою редакцією ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності для набору іноземців потрібно тільки
створити підрозділ та проводити набір по спеціальностях, які акредитовані в
підрозділі.
Веденєєва О.А., начальник управління освітньої діяльності, зауважила,
що право на навчання іноземців в Університеті «Україна» було ще з 2014
року, було прийнято рішення, що іноземці будуть навчатися тільки в базовій
структурі, тому що це велика відповідальність та контроль з боку Служби
безпеки України та міграційної служби України, тому якщо ТВСП бажають

навчати іноземців, то потрібно надіслати запит до управління освітньої
діяльності Університету.
Барна Н.В., директор Інституту філології та масових комунікацій,
нагадала, що якщо в межах ліцензійного обсягу відкривається освітня
програма по регульованих спеціальностях, має розміщуватися достовірна
інформація в базі ЄДЕБО, що передбачає такі аспекти:
- кадровий склад, який відповідає повністю цій освітній програмі,
підвищення кваліфікацій, наукова та методична діяльність, ці аспекти
будуть контролюватися кожні три місяці органами перевірки
ліцензійних умов Міністерства освіти і науки України;
- дозволяється до викладання здобувачам залучати фахівців, які
працюють, наприклад, у державних установах, сфері бізнесу, мають
науковий ступінь, можуть бути залученими в освітній процес.
3. Ухвалили:
1. Дотримувати нової редакції Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 24.03.2021 № 365.
2. Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти, перевіряти вимоги ліцензійного обсягу.
3. Навчально-виховним підрозділам проводити самоаналіз ліцензійного
обсягу, з метою його збереження.
4. Слухали:
Голова НМР Коляда О.П.: про зміни в положеннях Університету, які
внесенні у зв’язку із зауваженнями експертних комісій під час акредитації
освітніх програм та у зв’язку зі змінами в законодавчих документах:
- в Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату в
наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» був
змінений відсоток виявлення збігів, замінено слово «плагіат» на «збіги» та
збільшено термін доопрацювання робіт після перевірки на плагіат;
- в Положенні про порядок реалізації студентами права на вільний
вибір навчальних дисциплін прибрані пункти, де йдеться про мінімальні
обмеження студентів в академічній групі; де кафедра пропонує на вибір три
дисципліни, а вибрати потрібно одну;
- в Положенні про порядок визнання у Відкритому міжнародному
університеті розвитку людини «Україна» результатів навчання, отриманих у
неформальній та інформальній освіті було змінено визнання результатів не
тільки по обов’язкових, а й по вибіркових дисциплінах;
- в Положенні про Конкурс на звання кращого знавця англійської мови
збільшено призовий фонд до середнього прожиткового мінімуму.
Виступили:

Мовчан В.О., директор Інституту біомедичних технологій, запитала,
яка процедура визнання навчання в неформальній та інформальній освіті для
викладачів.
Коляда О.П. відповіла, що навчання в неформальній та інформальній
освіті для викладачів визнається як підвищення кваліфікації, а регламентує ці
результати Положення про підвищення кваліфікації (стажування)
педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
4. Ухвалили:
Затвердити
29.04.2021 року

оновлені

положення

на

Вченій

раді

Університету

5. Слухали:
Мовчан В.О. щодо акредитації освітньо-професійної програми 091
«Біологія» освітнього рівня магістр, яка розповіла про зауваження при
проходженні акредитації:
- вільний вибір дисциплін;
- академічна мобільність та міжнародна академічна мобільність;
- порівняння освітньої програми із ЗВО України та міжнародними
закладами;
- розширити коло незалежних роботодавців, отримати від них
рекомендації до освітніх програм;
- урізноманітнити навчально-виробничі практики з метою
ознайомлення з більшою кількістю базових підприємств;
- пропонувати здобувачам дуальну форму навчання;
- популяризація міжнародних академічних обмінів;
- продовжити роботу з випускниками, які працевлаштувалися поза
закладом для проведення спільних заходів на місцях праці;
- виправити вступні випробування для перехресного вступу;
- удосконалити механізм збирання аналізу та врахування інформації
щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми;
- сформувати базу випускників усіх років.
Виступили:
Коляда О.П., зауважила, що зараз дуже зручний час для проходження
міжнародної академічної мобільності для викладачів (підвищення
кваліфікації).
5. Ухвалили:
Взяти до уваги зауваження, які були зроблені при проходженні
акредитації освітньо-професійної програми 091 «Біологія» освітнього рівня
«магістр», до проходження акредитації освітньо-професійної програми 091
«Біологія» освітнього рівня «бакалавр».

6. Слухали:
Голова НМР Коляда О.П.: про рекомендовану тривалість підготовки
фахових молодших бакалаврів, зараз вийшли проєкти Стандартів фахової
передвищої освіти, тому ми не можемо змінювати тривалість підготовки на
свій розсуд.
6. Ухвалили:
Переглянути на сайті Міністерства освіти і науки проєкти стандартів
фахової передвищої освіти.
7. Слухали:
Давиденко Г.В., проректор з наукової та міжнародної діяльності,
розповіла про проєкт рішення та план підготовки до акредитації освітньонаукових програм підготовки докторів філософії, зауважила, що в проєкті
рішення відображено план дій до проходження акредитації.
7. Ухвалили:
Провести роботу до поліпшення проходження акредитації, а саме
сформувати сильний кадровий склад, покращити роботу з аспірантами.
8. Слухали:
Володіну Л.В., начальника управління моніторингу якості освіти,
ліцензування та акредитації, про рекомендацію до друку навчальнометодичної документації та літератури:
Інженерно-технологічний інститут
- навчально-методичний посібник «Технічний контроль дорожнього
транспорту», автори Докуніхін В.З., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В.,
Петренко Т.В.;
- навчально-методичний посібник «Теоретичні основи термодинаміки,
теплообміну та теплопередачі», автори Малишев В.В., Кущевська Н.Ф.,
Брускова Д.Я., Габ А.І., Шахнін Д.Б.;
- навчально-публіцистичне видання «Відкриття хімічних елементів:
походження назв і розповсюдження в природі», автори Малишев В.В.,
Кущевська Н.Ф., Каранда І.В.;
- навчально-методичний посібник «Теоретична механіка. Ч. І. Статика
та кінематика», автори Березін Л.М., Кошель С.О., Кошель Г.В., Малишев
В.В.;
- навчально-методичний посібник «Теоретична механіка. Ч. ІІ.
Динаміка» авторів Березін Л.М., Кошель С.О., Кошель Г.В., Малишев В.В.
Інститут комп’ютерних технологій
- навчальний посібник «Дискретна математика», автор Павленко В.І.;

- курс лекцій «Інженерія програмного забезпечення», автор Павленко
В.І.
Інститут філології та масових комунікацій
- монографія «Маркетинговий аудит: комунікаційний аспект», автори
Мотрін І.І., Барна Н.В., Коротєєва А.В.;
- навчальний посібник «Туристичне країнознавство», автор Доценко
А.І.;
- навчальний посібник «Туристичне краєзнавство», автор Доценко А.І.;
- навчальний посібник «Етнічний туризм», автор Доценко А.І.;
- навчальний посібник «Основи заповідної справи», автор Доценко А.І.;
- навчальний посібник «Пам’ятні місця України», автор Доценко А.І.;
- навчальний посібник «Стратегія регіонального розвитку світового
туризму», автор Доценко А.І.;
- навчальний посібник «Туристична політика зарубіжних країн», автор
Доценко А.І.
Інститут соціальних технологій
- методичні вказівки та завдання підсумкової атестації (комплексного
екзамену), автори Османова А.М., Хорунженко Г.В.
Інститут біомедичних технологій
- опорний конспект лекцій «Теорія еволюції», автори Гомля Л.М.,
Корінько О.М.;
- робочий зошит із зоології, автори Мовчан В.О., Сергійчук Н.М.;
- опорний конспект лекцій із загальної цитології та гістології, автор
Пастушенко Г.П.;
- опорний конспект лекцій «Біологія індивідуального розвитку», автор
Пастушенко Г.П.;
- альбом для лабораторних і практичних робіт «Фізіологія та біохімія
рослин», автори Ілюк Н.А., Мележик О.В.;
- альбом для лабораторних і практичних робіт «Фізіологія та біохімія
рослин», автори Ілюк Н.А., Мележик О.В.;
- практикум із фізіології та біохімії рослин, автори Ілюк Н.А., Мележик
О.В.;
- опорний конспект лекцій «Біорізноманіття», автор Мележик О.В.;
- опорний конспект лекцій «Біологія і систематика окремих груп
бактерій», автори Тугай А.В., Тугай Т.І.
8. Ухвалили:
Відкоригувати наклад видруку від кількості студентів груп.
9. Слухали:
Директор Видавничо-друкарського комплексу «Університет «Україна»
Дубовського О.С. доповів про стан видруку навчально-методичної
документації та літератури за звітний період.

Були надруковані такі видання:
Інженерно-технологічний інститут
- підручник
«Технологія
проєктування
автотранспортних
підприємств», автори Докуніхін В.З., Кущевська Н.Ф., Малишев
В.В., вийшов накладом 60 примірників;
Інститут економіки та менеджменту:
- «Вісник Інституту економіки та менеджменту № 2 за 2021 рік»,
загальний наклад 40 примірників;
Інститут біомедичних технологій:
- опорний конспект лекцій «Теорія еволюції» – пробний тираж
декілька примірників;
- Тези доповідей 19 Міжнародної науково-практичної конференції
за 2020 рік, частина ІІ, частина ІІІ, наклад – 50 примірників.
10. Слухали:
Мовчан В.О., директор Інституту біомедичних технологій, представила
на затвердження новий мейджор до спеціальності 091 Біологія освітнього
рівня «магістр» «Конструктивна екологія та пермакультура», що складається
з 7 освітніх компонентів.
10. Ухвалили:
Затвердити мейджор «Конструктивна екологія та пермакультура» та
дисципліни, що входять у мейджор окремо як курсову підготовку в межах
додаткових освітніх послуг.

Голова
Науково-методичної ради

Оксана КОЛЯДА

Секретар Науково-методичної ради

Вікторія БАУЛА

